Vážení paní ministryně
Ing. Klára Dostálová
Ministerstvo pro místní rozvoj

V Praze dne 6. 4. 2020
Č.j.: 287-2020/JK-EF
Vážená paní ministryně,
obracím se na vás jménem autorizovaných architektů ale i všech ostatních projektantů a podnikatelů ve
stavebnictví. Všechny nás spojuje přání, aby se šíření viru COVID-19 co nejdříve zastavilo a bylo možné,
abychom se společně vrátili do obvyklého pracovního režimu. Málokdo je nynější situací zcela nedotčen.
Oceňuji, že stát nabídl pomocnou ruku podnikatelům v tzv. první linii, kteří dopady pandemie a stavu nouze
pocítili bezprostředně. Do této skupiny patří rovněž někteří projektanti, kterým se sice nebrání dále navrhovat,
ale omezení fungování úřadů a přesuny provozu kanceláří na „home office“ jejich činnost značně komplikuje.
Některým z těch, kteří plní převážně veřejné zakázky, anebo dojíždí za podnikáním za hranice, se práce zastavila
úplně. Věřím, že kolegové toto obtížné období zvládnou a jednotlivých případech budou moci využít čerpání
podpory podnikatelům postiženým opatřeními proti šíření koronaviru. Sama ČKA bude situaci svých členů
reflektovat při schvalování splátkových kalendářů pro platbu členských příspěvků a odpouštění sankcí.
Již nyní jsou zjevné obrysy budoucích ekonomických dopadů této situace, na které je potřeba se připravit.
Zajímavou analýzu, s jejímiž závěry se ztotožňujeme, vydal web archizoom.cz (https://archizoom.cz/cestiarchitekti-v-dobe-prichazejici-krize-i/). Předpokládáme znatelný propad ve stavebních investicích soukromého
sektoru. Stav ekonomiky, který bude minimálně srovnatelný s krizí v letech 2008 – 2010, musí nyní podržet
státní investice do stavebnictví. I proto je klíčové uspokojivé dokončení procesu rekodifikace stavebního práva.
Rychlost investic nabývá zásadního významu a stávající průtahy způsobené právními předpisy stavebního práva
mohou ozdravení ekonomiky závažně komplikovat. Důležité také je, aby stát nyní využil všechny možnosti pro
podporu veřejných investic – aby prosazoval dotace do stavebnictví, implementoval daňové pobídky, či zvážil
snížení DPH na projektové práce. Je nutné podpořit systémová opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek –
eliminovat zadávání veřejných zakázek za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a také přijmout závazné tarify
honorářů za projektové práce. ČKA je připravena nadále spolupracovat s MMR na plnění všech jmenovaných
ale i dalších úkolů.
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